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Abstract 
The aim of this study was to investigate the 

effectiveness of choice theory and reality therapy 

training on reducing aggression and negative emotions 

in female adolescents. According to this study, a semi-

experimental method with a pre-test-post-test was 

conducted with a control group. 28 female students of 

10th and 11th grade from two schools in Amol in 

2016-2017 school year were selected by available 

sampling method and non-randomly assigned to 

experimental and control groups. Data were collected 

using the Novaco Aggression Questionnaire (AGQ), a 

short form of the Depression and Anxiety and Stress 

Scale (DASS-21) in a two-stage pretest and posttest. 

The experimental group received eight sessions of 

reality therapy, while the control group did not. The 

collected data were analyzed using MANCOVA. The 

results showed that reality therapy reduced aggression 

components, but not depression, anxiety, and stress 

(p<0.05). According to the research findings, we can 

use choice theory and reality therapy training to reduce 

aggression and increase sense of responsibility in 

female adolescents.

.Keywords: Reality Therapy, Aggression, Depression, 
Anxiety, Stress. 

دهیچک
اظتخ ا  و   ی   آم زش  ظرر  یاثربخش   یپژوهش حاضر با هدف بررس  

ظزجزاظ ا    یمنف   یه ا  ج ا  یو ه یبر کاهش پرخاشگر یدرماظ تیواقع
 یه  ا و ج   پ پ  ژوهش یپ  ژوهش ک  اربرد نی  اظج  اش ش  د  ا دخت  ر

  آشمز  با گروه کنترل بزد  جامع پس-آشمز  شیبا طرح پ یشیآشما مهیظ
مدارس متزس هه   اشدهمیو  دهم ی آمزشا  دختر پا پژوهش شامل داظش

 نی  ظف ر اش ا  28ب زد    1396 -1397 یلیشهرستا  آمل در سال تحص  
ردس ترس اظتخ ا  و ب ه دو گ روه     د یری  گ ظمزظه ۀزیآمزشا  به ش داظش
پژوهش با اس تفاده اش   یها و کنترل اختصاص داده شدظد  داده شیآشما

 ،یگافس رد  اسی  و فرش کزتاه مق (AGQ)ظزاکز  یپرخاشگر  پرسشنام
و  آشم  ز  شیپ    ( در دو مرحل  -21DASSاض  هرا  و اس  ترس ) 

 یدرماظ تیجلسه آمزش  واقع 8 شیشد  گروه آشما یآشمز  گردآور پس
ظکردظ د    اف ت یرا در یا گ روه کنت رل مداخل ه    که یکرد؛ درحال افتیرد

آشم ز  ب ا    و پ س  آشم ز   شیپ    در دو مرحل   ش ده  یگردآور یها داده
شدظد   لی)ماظکزوا( تحل رهیچندمتغ اظسیوارکز لیاستفاده اش آشمز  تحل

سبب کاهش  یدرماظ تیاظتخا  و واقع ی ظشا  داد آمزش  ظرر ها افتهی
را در  یمعن ادار  ریی  ( اما تغ>05/0pشده است ) یخاشگرپر یها مؤلفه

 یمنف   یه ا  ج ا  یعن زا  ه  اضهرا  و استرس ب ه  ،یکاهش افسردگ
اش  ت زا   یپژوهش م   یها افتهی(  براساس <05/0pظکرده است ) جادیا

ک  اهش  یب  را یدرم  اظ تی  اظتخ  ا  و ک  اربرد واقع ی   آم  زش  ظرر
را  ظزج  زا  در دخت   یریپ    تیس ه  مس لزل   شیو اف  ا  یپرخاش گر 
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 مقدمه
 بیآس است ممکن که است یاجتماع و یسالمت مشکالت نیترمهم از یکی نوجوانان انیمدر  1یپرخاشگر

و  یپازول ،ینی)گ باشد داشته همراه به او ۀخانواد و نوجوان یبرا را یرفتار و یشناخت روان مشکالت ،یجسم

و  بوشمن ونسترا،) است گرانید ای خود به زدنصدمه آن هدف که است یرفتار یپرخاشگر(. 2014 مد،یه

 محسوب پرخاشگرانه یصورت در رفتار کی یعنی است؛ مهم تین و قصد فیتعر نیا در(. 2018کول، 

 نشان هاپژوهش. باشد شدهانجام  خود ای یگرید به زدنصدمهمنظور بهو  عمد و قصد یرو از که شود یم

 یکنسول سارد،یفال هاسلر، ،)بناروس 3یافسردگ( و 2016 ،)ساالم و مونتس 2اضطراب با یپرخاشگر دهدیم

 یو حت یبزهکار ۀکنندینیب شیپ یپرخاشگر دهد ینشان م یاری. شواهد بسدارد ارتباط( 2015و کوهن، 

 یتوجه (. در سراسر جهان درصد قابل2018 همکاران، وجن ی)نا است سلوک تاللاخمانند  یاختالالت روان

 ابدییادامه م زین یسال تا بزرگ موارد شتریب درپرخاشگرانه هستند که  یرفتارها ریاز نوجوانان درگ

 35 - 65از  زین یرانینوجوانان ا انیدر م یخشونت و پرخاشگر وعی(. ش2009 ،و بوکسر دوباو واسمن،ی)ه

 که ییهاپژوهش اساس،نیبرا(. 2014 ،یدریو ح یشادیکل زادگان،فرج ،یرصد گزارش شده است )صادقد

 .هستند برخوردار ینیبال تیاهم از ،پردازند یم آن در مداخله یهاروش و نوجوانان در یپرخاشگر ۀمطالع به

برای مثال ) یشناخت راتییغت ،4 یر درو  غدد راتییتغ لیدل به یظزجزاظۀ دور اظسا ، رشد ندیفرا طزل در

 عزامل به شتریب تیحساس ماظند) 8یجاظیه -یاجتماع راتییتغ و( 7ادراک ،6یریگ میتصم ،5یکار  حافر

 میتنر یبرا ظزجزاظا  رو نیا اش است؛ همراه یمنف های هیجا  مکرر و دیشد  تجرب با ،(یاجتماع یشااسترس

 و یافسردگ ماظند یاختالالت(  2015 زیت و سباستین،بیتتن کزرت ه احمد،) هستند خهر معرض در 9جا یه

(  2015 سلزش، سزگایا، کایا و راهده، ک،یپزالظ ) است یظزجزاظ ۀدور یجاظیه مشکالت نیترعیشا اش اضهرا 
 اختالالت ۀکنند ینیب شیپکه  دارد یرواظ اختالالت گرید با ییباال یندیهما اضهرا  و یافسردگ اختالالت

 ساشگاراظه  تزسع یبرا را یا پرمخاطره عزاقب و( 2014 و همکارا ، یت کیول) است یسال ب رگ در یرواظ
اساس،  براین ( 2014ولیت کی و همکارا ، کند ) یم جادیا یعلم و یاجتماع یساشگار نیهمچن و یشناخت روا 
برای تنریم این  ها رو بهترین  یافتناضهرا  و افسردگی در ظزجزاظا  و  اظندمنفی م های هیجا   مهالع

 ظزجزاظی ظی  اش اهمیت بالینی بسیاری برخزردار است  ۀدر دور های هیجا 
بروش  ها طیمحچراکه در بعضی است؛  یمهم یهی، خاظزاده عامل محیمتعدد بروش پرخاشگر دالیلا  یش ما

                                                 
1. aggression 

2. anxiety 

3. depression 

4. endocrine glands 

5. working memory 

6. decision making 

7. perception 

8. social-emotinal changes 

9.emotion regulation 
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فرشظدا  اشاره  یریپ  جامعهمنبع ترین  من ل  مهم مهالعات متعددی به ظقش والدین به  پرخاشگری بیشتر است
 بر خاظزاده اختالف نیشتریبظزجزاظی  ۀدور یط(  2014، گارسیالینرش و کاساظزا آری اس، روشکدال تزر) اظد کرده
 نیا فصل و  حل یبرا تال (  2009 ن ،یکال و الرسن) است نیوالد اقتدار حفظ و ظزجزا  استقالل سر

افسردگی و رفتارهای  ،اضهرا  اظندمنفی م های هیجا  مدت یطزالظ شیظما و متقابل خصزمت اختالف،
  (2014 و همکارا ، مزئد) شزد یم سبب را پرخاشگراظه

 کار به( استرس و اضهرا  ،یافسردگ) یمنف های هیجا  و یپرخاشگر درما  در یمختلف یکردهایرو

 داده ظشا  2لیلفراتح مهالعات  کرد اشاره 1یرفتار-یشناخت کردیرو به تزا  یم جمله اش  است شده گرفته

 و یافسردگ لیقب اش یمنف های هیجا  و یرفتار مشکالت و یپرخاشگر کاهش یبرا کردیرو نیا است
 حال  نیا با(  2018 کلیبزر و استارتن و کزیجپرش، ت ،یو ؛2018 و همکارا ، کزدل) است بزده مؤثر اضهرا 
 و یپرخاشگر خشم،) یمنف یفتارهار و های هیجا  کاهش در را یکزچک و متزسط یاثربخش یطزل مهالعات
 ی ظی گرید یظرر یهارو  در ین پژوهشابنابر (؛2012 فدوا، و ایکاظدالر) دهد یم ظشا ( نییپا یخزدکنترل

 فراهم را یمنف های هیجا  و یپرخاشگر یبرا یارششمند یدرماظ یاج ا است ممکن چراکه است؛ اشیظ مزرد
    داشته باشدخزاظی بیشتری با استقالل ظزجزا و هم کند

اش  یمیمفاه بر و است کردهمهرح ( 2014) گالسر که است یکردیرو 3یدرماظ تیواقعاظتخا  و   ظرری

 و یپرخاشگر کاهش یراهبردها بر تزاظد یم که کند یم دیتأک اظتخا  و یریپ تیمسلزل کنترل، قبیل
 تماش باًیتقر و است رفتار میده یم ظجاشا که یاعمال تماش( 2007) گالسر ظرر اش  بگ ارد ریتأث یمنف های هیجا 
( 2003) گالسر  شزظد یم تیهدا یاساس یاشهایظ و یدروظ  یغرا براساس هااظتخا  و اظتخا  ما یرفتارها
 شزد یمکه برای ارضای ظیاشهای اساسی آظا  اظجاش  شا یرفتارهاآگاهاظ   اظتخا  با تزاظند یم مردش دارد اذعا 

 به افراد اظتخا   یظرر در  مزاجه شزظدمنفی و خشم کمتری  های با هیجا تخا ، و پ یر  مسلزلیت این اظ
 که اظد امزختهیظ ها آ  درواقع، بپ یرظد؛ اظد دادهمسلزلیت اظتخابی را که اظجاش  خزاهند یظم که مارظدیب لیدل نیا

 رفتار ظزجزاظا  که اردد باور (2007گالسر )(  1394 شاده، یشال و شاده یشال ،یصاحب) باشند ریپ تیمسلزل
خزاسته به را ها آ  رفتارها نیا کنند یم فکر رایش کنند؛ یم اظتخا  را ظاکارآمد یرفتارها ریسا و پرخاشگراظه

پ یری  ظفس و مسلزلیت ع ت تزاظد یم یدرماظ تیواقعاظتخا  و   ظرری آمزش  همچنین  درساظ یم شا یها
  (2008 ،کیم) را اف ایش دهد ها آ 

 ،یمزجب افسردگ رمسلزالظهیغ رفتار کهچرا ؛تر در فرد است رفتار مسلزالظه جادیا یدرماظتیقعوا هدف
 یاثربخش یبه بررس یمتعدد یها (  پژوهش1384 سدرپزشا ، و دالور ،یآبادعی)شف شزد یمخشم و اضهرا  

 ،یپزرآوراظد   تهپرداخ ظزجزاظا  یمنف یها جا یهو  یپرخاشگربر  یدرماظ تیاظتخا  و واقع ی آمزش  ظرر
بر کاهش  یدرماظتیواقع یآمزش  گروه یاثربخش یبررس به( 2018) یو صالح یپزرآور پزر، یشظد

                                                 
1. cognitive-behavioral approach 

2. meta analysis 

3. choice theory and reality therapy 
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طزر به یدرماظتیجلسه آمزش  واقع هشت ،پرداختند و ظشا  دادظد یراظیآمزشا  دختر ا داظش 34 یپرخاشگر
 که( 1399) یعیشف و یجعفر تبار، یداحم .ظزجزاظا  مؤثر بزده است یدر کاهش و مهار پرخاشگر یمعنادار

 در یمعنادار کاهش بزدظد، پرداخته کار ظزجزاظا و اضهرا   یپرخاشگر بر یدرماظ تیواقع یاثربخش یبررس به
  سیمقا به یپژوهش در( 1391) و همکارا  یطرق یفرقاظ نیهمچن  دادظد ظشا  راو اضهرا  آظا   یپرخاشگر
 آمزشا  داظش یپرخاشگر و ظفس ع ت بر یدرماظ تیواقع و یررفتا -یشناخت یگروه آمزش  یاثربخش
 یمثبت ریتأث شاهد گروه با سهیمقا در یدرماظ تیواقع و یرفتار -یشناخت آمزش  دهد یم ظشا  جیظتا  پرداختند

  است داشته ا یم نیا در یشتریب ریتأث یدرماظ تیواقع اما است، داشته شیآشما گروه در ذکرشده یرهایمتغ بر
درماظی  واقعیت دهد میدختر مقهع متزسهه ظشا  آمزشا   داظشظفره اش  36( ظی  در یک گروه 1399) ا یقادر
و این  شدگروه گزاه   کاهش پرخاشگری و اف ایش ساشگاری تحصیلی در گروه آشمایشی در مقایس سبب

 هفته بعد اش آشمز  هم ماظدگار بزد  6تا  تأثیرات
ئم افسردگی، عالدرماظی با کاهش  واقعیتسال ظشا  داد  18شیر شا  آمز داظش  مهالع( در 2011) دریر

( در 1396) یو بهبزد یشیقر نیهمچن  ظفس و اف ایش احساس ارششمندی همراه است اف ایش ع ت
جلسه،  هشتبه مدت  گروهی یدرماظ تیواقعآمزش   دریافتند که دختر پایه ظهم آمزشا  داظشروی  یپژوهش

ی در مداخالت درماظی و بالین آمزشا  داظشخزدکارآمدی تحصیلی و تنریم هیجا  روشی مناسب در اف ایش 
 یبررس به، دوش ۀدختر دور آمزشا  داظش( اش یظفر 15)دو گروه  ظفر 30 دربارۀ ی( در پژوهش1397) راخ است 

که  تپرداخ ها آ  یخزدکارآمدو  های هیجا  میتنر یبر دشزار یگروه یدرماظ تیواقع یا جلسه هشت ریتأث
اف ایش  یمعنادار صزرت بهپس اش جلسات  آمزشا  داظش نیا یخزدکارآمد  ا یم دهد میاین پژوهش ظشا  

 است  یافته
منفی و  های هیجا درماظی بر  اظتخا  و واقعیت  ظرری آمزش  ریتأثبه  مهالعات یبرخ در گرچها

 یها ظمزظهدر  ها افتهیاین  بایدست و پرخاشگری ظزجزاظا  پرداخته شده است، تعداد این مهالعات بسیار کم ا
اظتخا  و   با هدف تعیین اثربخشی آمزش  ظرری حاضر پژوهش بنابراین؛ شزدمتفاوت اش ظزجزاظا  بررسی 
ه دابه این خأل پژوهشی پاسخ د، منفی و پرخاشگری در ظزجزاظا  دختر های هیجا واقعیت درماظی بر کاهش 

 یدرماظ تیواقعاظتخا  و   ظرری آمزش  آیا که استداده  پاسخ سؤال نیا بهاساس، این پژوهش    برایناست
  دهد کاهش دختر ظزجزاظا  در را یمنف های هیجا  و یپرخاشگر تزاظد یم

 روش

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش ۀجامع
 های پژوهش  دست در ،ها دادهگردآوری  ۀشیز ظرر اش و کاربردی های پژوهش پج  هدف ظرر اش حاضر پژوهش

 را پژوهش نیا یآمار  جامع  گیرد قرار می( کنترل و آشمایش گروه با آشمز  پس آشمز ، پیش) آشمایشی ظیمه
آماری پژوهش دو دبیرستا    اش جامع  دادظد لیتشک آمل شهرستا  مدارس اشدهمی و دهم  یپا دختر آمزشا  داظش



 221                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 تعداداین دو دبیرستا  اظتخا  شدظد   آمزشا  داظش ا یم اش کنندگا  شرکتصزرت تصادفی اظتخا  و  به
 ۀپژوهش )ظمر ورود یها مالکو براساس  دردسترسی ریگ ظمزظه رو  به که ظدظفر بزد 28 کنندگا  شرکت

خروج )ظداشتن اختالالت پ شکی و  یها مالک ظشد  منفی( و احراش های هیجا باالتر اش میاظگین در خشم و 
پس اش اظتخا  و   اختصاص داده شدظد کنترل و شیآشما گروه دو به یتصادف صزرت به و اظتخا  پ شکی( روا 

 جلسه هشتبه مدت  یدرماظ تیواقع اظتخا  و  ظرری آمزش  تحت شیماآش گروه ،کنندگا  شرکتتخصیص 

 یها داده  ظکردظد افتیدرای  مداخله چیگروه کنترل ه که درحالی ؛(1390)ماستری فراهاظی،  قرار گرفتند
پرخاشگری ظزاکز و فرش کزتاه   با استفاده اش پرسشنام آشمز  پسآشمز  و  پیشمرحل  دو پژوهش حاضر در 

 وری شد آگرد مقیاس افسردگی، اضهرا  و استرس
 شفاف و کامل ها، تزضی  آ  و والدینآمزشا   داظشرضایت کتبی اش  گرفتنبر  برای اجرای مداخله، عالوه

ی آظا  این اطمینا  داده شد که ها خاظزادهو آمزشا   داظشبه  کار به آظا  داده شد و روظد و پژوهش اهداف
  در هر مرحله اش پژوهش اش ادام تزاظند یمآمزشا   داظشصزرت محرماظه خزاهد بزد و  اطالعات آظا  به

 مربزط یفیتزص اطالعات ابتدا اطالعات، لیتحل و هیتج  منرزر به ،پژوهش نیا درهمکاری خزدداری کنند  
 پاسخ به سؤال یبرا سپس و شدظد مالحره کنترل و یشیآشما گروه ظمرات اریمع اظحراف و نیاظگیم به

 استفاده شد ( MANCOVA) 1رهیمتغچند اظسیکزوار لیتحل اش پژوهش

 یآموزش جلسات ۀخالص. 1 جدول

 زمان تکنیک محتوا جلسه

 120 یگرید یجا خزد به بر ک تمر ،دو به دو یمعرف نیقزاظ و اهداف ا یب ،یریگ و ارتباط معارفه اول

 90 ظقش یباش ن،یگ یجا رفتار ل،یتمث یمنف یها جا یه یمعرف دوش

 90 د یچرخ دور ن،یگ یجا رفتار خشم یمعرف سزش

 یدرماظ تیواقع یمعرف چهارش
 ،وقت آظجا و آ  یجا و اکنز  به نجایتمرک  بر ا

 فعال  ددا گز 
90 

 یریپ  تیمسلزل و د یپرس سؤال پنجم
     یجا به من اگر ظاساشگار، یها پاسخ د یکش چالش به

 من در قبال   ؟ تیوقت    مسلزل آ  ،بزدش
90 

 ششم
و تعهد در اظتخا   یروظیو ب یجلسات قبل، کنترل دروظ مرور

 پاسخ مسلزالظه
 90 رفتار نیماش ،ظقش ینیگ یجا

 هفتم
رفتار و  ی، خزاسته، تراشواشهایظ ،یرفتار کل میمرور مفاه
 یروهایمهلز   آمزش  استفاده اش ظ یایهزش دظآمزش  مف

 ،یتیحما
 NLP، 90 ،مجدد یابیارش -من در قبال   !  تیمسلزل

 هشتم
  گاظ اصزل ده ،یآشارگر و منج ،یمفهزش مثلث قرباظ
 آشمز  پس ،یدرماظ تیواقع

    شزش، جا یه دچار بار نیا اگر رهبر، ظقش یباش
 آظگاه   

120 

 

                                                 
1. multivariate covariance 
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 پژوهش یابزارها

 (AGQ) 1نواکو یپرخاشگرۀ پرسشنام
، 2تهاجم یها اسیمقریعبارت و ش 30شامل ، یاب ار خزدگ ارش کیکه   ( ساخته1998ظزاکز ) راپرسشنامه  نیا

 شه،یهم»ن  یگ  چهاراش  کیهر یبرا ،یاماده 30 اسیمق نیا یگ ارظمره منرزر و خصزمت است  به خشم
که  18 ۀج  ماد شده است؛ به گرفتهدر ظرر  «3و  2، 1، 0» ریمقاد ب،یترت به« هرگ  ظدرت، به اوقات، یگاه

 یپرخاشگر یکسب کنند، دارا نیاظگیباالتر اش مظمرۀ  اسیمق نیکه در ا ی  افرادشزد یم یگ ارمعکزس ظمره
که ی ا مهالعه جیهستند  ظتا نییپا یپرخاشگر یباشد، دارا نیاظگیاش م ترنییها پا آ ظمرۀ که  یباال و افراد

 -رو  آشمز  کمک بهپرسشنامه  نیا ییایپا دهد می، ظشا  شدپرسشنامه اظجاش  نیا یابیجارهن یبرا

پرسشنام  با  یهمبستگمحاسب   باپرسشنامه  4یی محتزاییروا نی  همچنآمددست  به 61/0 3باشآشمز 

 نی(  ا1388پزر، عابدی،  ملک ،شظگنه اشبه ظقل ) آمددست  به 78/0 (1992) یو پر ساب  ساخت 5پرخاشگری

 بدو  ظفر 1546 یرو بر ساله 9 - 84 اش مختلف یسن یها گروهدر  آظجلس پرسشنامه در شهر لس
محاسبه شده است  86/0آ  برابر با  ییو روا 96/0آ  برابر با  ییایشده و پا ییاجرا تیجنس درظررگرفتن

 ( 1998)ظزاکز، 

 (-21DASS) 6استرس و اضطراب ،یافسردگ اسیمق کوتاه فرم 
ها،  اش ساشه کیکه هر داردسؤال  21 اسیمق نی  اکردظد هیته 1995در سال  بزظدیو الو بزظدیالو را اسیقم نیا

 ییظهاظمرۀ ( که 2005 ،و کرافزرد ی)هنر است یدهسؤال سنج 7اضهرا  و استرس را براساس  ،یافسردگ
( کند یمن صدق ظمبارۀ در  هر سؤال اش صفر )دیآ یدست م مربزط به آ  به تمجمزع ظمرات سؤاال باهرکداش 

 اسیمقشدۀ  پرسشنامه فرش کزتاه نی  اش آظجا که اشزد یم یگ ار( ظمرهکند یمن صدق مبارۀ )کامالً در 3تا 
شامل  یافسردگ اسیمق برابر شزد  خرده 2 دیبا هااسیمق اش خرده کیهر ییظهاظمرۀ ( است، یسؤال 42) یاصل

و  20، 19، 15، 9، 7، 4، 2اضهرا  شامل سؤاالت  اسیقم ؛ خرده21، 17، 16، 13، 10، 5، 3سؤاالت 
 ،یشدت عالئم افسردگ اسیمق نیاست  ا 18، 14، 12، 11، 8، 6، 1استرس شامل سؤاالت  اسیمق خرده

ماظند  یرسم یها یبندکه در طبقه یتیو ظه ال اماً وجزد اختالالت شخص سنجد میاضهرا  و استرس را 

ذکر  8(DSM)  های رواظی راهنمای تشخیصی و آماری اختالل و 7(ICD) اه یماریبالمللی  بندی بین قهبط

                                                 
1. aggressive questionnaire 

2. incursion 

3. test and post-test 

4. content validity 

5. agression questionnaire 

6. Depression Anxiety Stress Scales-21(DASS-21) 

7. international classification of diseases  

8. diagnostic and statistical manual of mental disorders 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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دادظد و سه عامل  اظجاشرا  DASS اسیفرش کزتاه مق یعامل لی( تحل2006) ظی و همکارا   آظتزاظد شده
 بیترت عزامل به نیا یآلفا برا بیها ضر دست آوردظد  در پژوهش آ  اضهرا  و استرس را به ،یافسردگ

و  52/0و اضهرا  و استرس  48/0و استرس  یافسردگ نیب یهمبستگ نیبزد  همچن 95/0و  92/0، 97/0
  کردظدساشه را مهالعه  یی( فرش کزتاه روا2005و کرافزرد ) یبزد  هنر 28/0 یاضهرا  و افسردگ

اشاره  اسیمق نیاضهرا  و استرس در ا ،یافسردگ اسیو سه مق یها به وجزد عامل عمزم آ 
را اجرا کردظد و  DASS اسیفرش کزتاه مق ی( در پژوهش2005) یو ساالر یاصغر ،یصاحب را ،یدر ادارظد  

و اضهرا   یافسردگ یدست آوردظد  همبستگ اضهرا  و استرس را به ،یسه عامل افسردگ ،یعامل لیدر تحل
 دست آمد  به 64/0و استرس  یو افسردگ 67/0، اضهرا  و استرس 61/0

 عاتروش تجزیه و تحلیل اطال
برای بررسی  و استفاده شد SPSS 21اف ار  اش ظرش عاتالمنرزر تج یه و تحلیل اط به ،در این پژوهش

ظمرات، تج یه   مقایسبه  (MANCOVA) تحقیق با استفاده اش تحلیل کزواریاظس چند متغیره یها هیفرض
  شدپژوهش گروه آشمایشی و کنترل پرداخته  یها هیفرضو تحلیل 

 ها یافته

 98/0 و 74/16و برای گروه کنترل  03/1و  89/15ترتیب  گین و اظحراف استاظدارد سن گروه آشمایش بهمیاظ
  پژوهش به تفکیک گروه گ ار  شده است  ی وابسترهایمتغهای تزصیفی  شاخص 2جدول بزد  در 

 و کنترل آزمایش گروه در پژوهش یرهایمتغ توصیفی یها . شاخص2جدول 

 یدگیکش یکج استاندارد انحراف نیانگیم نیشتریب نیکمتر ادتعد مرحله متغیر گروه

 شیشماآ

 خشم
 -379/1 207/0 46/2 41/20 24 17 12 آشمز  یشپ

 -463/1 024/0 50/1 08/13 15 11 12 آشمز  پس

 به لیتما
 تهاجم

 -/643 304/0 12/5 50/25 34 17 12 آشمز  یشپ
 351/1 394/1 57/3 25/14 23 10 12 آشمز  پس

 خصزمت
 -098/1 101/0 35/2 58/14 18 11 12 آشمز  یشپ

 -818/0 -142/0 14/2 66/11 15 8 12 آشمز  پس
 -944/0 142/0 80/4 14/28 36 21 12 آشمز  پس

 اضهرا 
 -903/0 459/0 88/4 25/31 40 25 12 آشمز  یشپ

 -714/0 -228/0 94/5 75/28 38 18 12 آشمز  پس

 استرس 
 -995/0 -468/0 19/4 16/31 37 24 12 آشمز  یشپ

 -326/1 -/056 54/3 25/29 34 24 12 آشمز  پس
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 و کنترل آزمایش گروه در پژوهش یرهایمتغ توصیفی یها . شاخص2جدول ادامه 

 یدگیکش یکج استاندارد انحراف نیانگیم نیشتریب نیکمتر ادتعد مرحله متغیر گروه

 کنترل

 خشم
 -/795 -/372 91/2 76/21 26 17 13 آشمز  یشپ

 -113/1 044/0 15/4 76/20 29 14 13 آشمز  پس
 به لیتما

 تهاجم
 120/0 -/021 99/2 15/23 29 18 13 آشمز  یشپ

 32/1 055/1 66/4 69/24 36 18 13 آشمز  پس

 خصزمت
 143/0 -417/0 48/3 15/14 20 8 13 آشمز  یشپ

 515/0 -083/0 35/2 76/14 19 10 13 آشمز  پس

 یافسردگ
 -914/0 300/0 38/3 15/28 34 23 13 آشمز  یشپ

 -278/1 -499/0 22/4 76/24 30 18 13 آشمز  پس

 اضهرا 
 673/1 -852/1 04/3 07/31 33 22 13 آشمز  یشپ

 571/3 363/1 08/4 23/27 39 23 13 آشمز  پس

 -109/0 -565/0 90/2 53/30 35 25 13 آشمز  یشپ استرس

کنترل و آشمایش در گروه اضهرا  و استرس  اظندبرخی متغیرها م ظمرۀ دهد یمظشا   2ل جدو یها افتهی
تفاوتی  خشم و خصزمت اظندمتغیرهایی م ۀظمرکه  درحالی ؛سنجش به هم ظ دیک استمرحل  ر هر دو د

آشمز  گروه  آشمز  آ  و ظسبت به پس پیش در مقایسه باآشمز  گروه آشمایش  چندواحدی بین ظمرات پس
 کنترل وجزد دارد 
  دامن به تزجه بان آشمز  اطمینا  حاصل شد  مفروضات ایظشد   ابتدا اش ظقض ها دادهبرای تحلیل 

 مشخص شد، ارائه وابسته متغیرهای برای تزصیفی های یافته بخش در که کشیدگی و کجی یها شاخص

 -واریاظس 3یها سیماتر دهد می ظشا  2باکس اش آشمز   ظتیج  برخزردارظد 1ظرمال تزشیع اش ها داده شزد می

 لزین آشمز  ظتایج ،ادامه در(  =DF2 =،21=1 DF،74/1f 32/1915 و P =147/0) اظد همگن کزواریاظس
  است شده  ارائه خها بین گروه آشمایش و کنترل یها اظسیوار همگنی  بررسی مفروض برای

 آزمون پس در ها گروه خطای واریانس همگنی بررسی برای لوین آزمون نتایج. 3جدول 

 معناداری 2 یآزاد درجات 1 آزادی درجات f (آزمون پس) متغیر

 003/0 23 1 821/10 خشم

 654/0 23 1 206/0 تهاجم به لیتما

 952/0 23 1 004/0 خصزمت

 923/0 23 1 010/0 یافسردگ

 136/0 23 1 381/2 اضهرا 

 026/0 23 1 01/2 استرس

                                                 
1. normal distribution 

2. m box-test 

3. matrix 
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 با  است برقرار خشمج   به ها اظسیوار یهمگن  مفروض 1نیلز ۀآمار ظبزد  معنادار و 3 جدول به تزجه با

در  نیآماره لز د معنادار ظبز اش تزا  یها م گروه برابر باًیتقر ۀاظداش  یظ و باکس  مفروض بزد  برقرار به تزجه

 استفاده رهیچندمتغ یکل اثرات یبررس یبرا 2لک یو یالمبدا آشمز  اش نیهمچن  کرد یپزش چشممزرد خشم 

با  05/0 سه  در (41/8ویلک  ) المبدای ۀچندمتغیر f یبرا آمدهدستبه مقدار که آظجا اش اساسنیابر  شد
 متغیرهای اش یکی در حداقل کنترل، گروه و آشمایش های گروه است، بین معنادار 12و  6درجات آشادی 

  دارد وجزد معناداری تفاوت( آشمز  پیش) کزوریته عامل اثر تعدیل اش پس و( آشمز  پس ظمرات) وابسته
 آمده است  4تحلیل واریاظس در جدول   خالص ،تر قیدقمنرزر بررسی  به

 وابسته یرهایمتغ گروهی بین اثرات بررسی برای یرهغتمچند کوواریانس تحلیل .4 جدول

 ریمتغ منابع
 مجموع

 مجذورات
df 

 نیانگیم

 مجذورات
F یمعنادار 

 اندازه

 اثر

 توان

 آزمون

 گروه

 973/0 500/0 001/0 006/17 56/289 1 56/289 خشم
 997/0 594/0 001/0 83/24 47/496 1 47/496 تهاجم به تمایل

 746/0 313/0 013/0 74/7 21/51 1 21/51 خصزمت
 362/0 145/0 107/0 89/2 28/61 1 28/61 افسردگی
 059/0 005/0 767/0 09/0 87/1 1 87/1 اضهرا 
 058/0 004/0 787/0 07/0 32/1 1 32/1 استرس

 و تهاجم به تمایل خشم،) خشم متغیر های مؤلفه آشمز  پس بین ظمرات دهد یمظشا   4جدول  یها افتهی
 ظسبی قدرت اش آشمز  تزا  و اثر ۀاظداش  دارد وجزد معناداری تفاوت کنترل و آشمایش گروه در دو (خصزمت

( استرس و اضهرا  افسردگی،) منفی های هیجا  های مؤلفهبارۀ در اما داشت، حکایت آمده دست به های یافته
 یکدیگر با معناداری تفاوت آشمز  پیش اثر کنترل اش پس آشمایش و کنترل گروه آشمز  در دو ظمرات پس

  ظداشتند

 یریگ جهینتبحث و 

و  یبر کاهش پرخاشگر یدرماظ تیاظتخا  و واقع ی ظررآمزش   یاثربخش یبررسپژوهش  نیاش اظجاش ا هدف
 خشم ریمتغ یها مؤلفه در پژوهش یها افتهی راساسد  بظزجزاظا  دختر شهرستا  آمل بز یمنف یها جا یه
  دارد وجزد یمعنادار تفاوت کنترل و شیآشما گروه نیب( خصزمت و تهاجم به لیتما خشم، آشمز  پس)
 (،2018) یصالح و یپزرآور پزر،یشظد ،یپزرآور یها آمده اش پژوهشدستبه جیپژوهش با ظتا نیا یها افتهی

  استخزا   ( هم1391) همکارا  و یطرق یفرقاظ( و 1399) ا یقادر ،(1399) یعیفش و یجعفر تبار، یاحمد

                                                 
1. levene-test 

2. wilks lambda-test 
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به مؤثر یها زهیش آمزش  یدرماظ تیواقع اثرات نیتر یاصل اش یکی گفت، تزا  یم آمدهدستبه جیظتا نییتب در
 تهاجم به لیتما که یظزجزاظاظ رسد یم ظرربه  است بزده یشظدگ بر کنترل ۀزیش یریادگی و اشهایظ رفعمنرزر 
 یها کیتکن به تزجه با  دهند یم ظشا  شدهاظباشت ای سرکز  یاشهایظ برابر در را ی یر برو  نیا دارظد،
 رفع یبرا را یا ساشگاراظه یها زهیش که گرفتند یم ادی شیآشما گروه ظزجزاظا  درما  طرح در شدهدهید تدارک

 با و بکشند چالش به را شا  یتهاجم افکار کنند، صحبت نیالدو با ها آ  ۀدربار کنند، دایپ خزد یذات یاشهایظ
 مسائل گرفتند یم ادی آمزش داظش ظزجزاظا  شدهارائه یها کیتکن با نیهمچن  کنند ظقد را ها آ  یاظتقاد تفکر
 به لیتما جمله اش پرخاشگراظه رفتار یندهایشایپ خزدشا  ریتعب به که یمسائل کنند؛ کنترل بهتر را یشظدگ
 یکردهایرو یها دسته ریسا برخالف و است استقالل ۀدور یظزجزاظ سز، گرید اش  هستند اجمشا ته

 اش مثال یبرا است؛ فرد عمل استقالل در یمهم اریبس ظقش اظتخا  ی ظرر بر یمبتن شیظما یشناخت روا 
 و مشارکت با  آمزشا داظش یدرماظ گروه جلسات در نیهمچن  کند یم مماظعت یرفتار خشک یها کیتکن  ارائ

  ظرری در اظسا  اساسی ظیاش دو عنزا  به را ارششمندی احساس و محبت و عشق تبادل چرخید ، دور تکنیک
 یاد درماظی واقعیت تکالیف طی افراد  گرفتند می یاد و کردظد می تمرین( 2007 گالسر،) درماظی واقعیت

 درماظی جلسات در  گیرظدب عهده رب را خزد یرفتارها مسلزلیت اساسی، ظیاش دو این  یسا در که گرفتند می
  شد می شناخته شزظد اصالح باید که رفتارهایی داغ صندلی تکنیک اش استفاده با همچنین
 اش پس آشمایش و کنترل گروه بین دو( استرس و اضهرا  افسردگی،) منفی های هیجا  های مؤلفهبارۀ در
 های یافته با پژوهش اش بخش این های ت  یافتهوجزد ظداش معناداری تفاوت آشمز  پیش اثر کنترل

 بهبزدی و قریشی  بزد سز ظاهم( 1397 راخ، و 1396 بهبزدی، و ؛ قریشی2011ریدر، ) پیشین های پژوهش
 اف ایش و های هیجا  تنریم بر درماظی واقعیت آمزش  اثربخشی بررسی به که( 1397) راخ و( 1396)

 و ها هیجا  تنریم بر گروهی درماظی واقعیت دادظد ظشا  بزدظد، داختهپر دختر ظزجزاظا  تحصیلی خزدکارآمدی
 ریش مزارد به تزا  یم افتهی نیا نییتب یبرا است  بزده مؤثر آمزشا  داظش تحصیلی خزدکارآمدی باالبرد 

 دارد یتیشخص و یکیژظت یرهایمتغ تأثیرپ یری فراواظی اش که است یا ساشه جا یه نکهیا اول: کرد اشاره
در  یتر دهیچیپ یراهبردها و شتریب شما  به ها هیجا  تیریمد ای کاهش نیبنابرا ؛(1388 ،یاردکاظ شاده یتزلم)

 که شد اظجاش امتحاظات اشیا یکیظ د در یآمزشش جلسات اش یبخش ن،یبرا عالوه  دارد اشیظ یپرخاشگر مقایسه با
 آمزشا  داظش استرس و اضهرا  اظندم ندیظاخزشا های هیجا   ا یم شیاف ا سبب یمزقت صزرت به تزاظد یم

 های هیجا  کاهش بر آمزش  نیا ظداشتنریتأث در تزاظند یم یتیمزقع عزامل رسد یم ظرر به نیبنابرا ؛شزد
 ییها تیمحدود با ها پژوهش اش یاریبس ماظند پژوهش نیااینکه ظهایت در  دنباش مؤثر آمزشا  داظش یمنف

  بزد مزاجه
 یو خزدگ ارش یمداد کاغ  یاب ارها قیاش طر ها وری دادهآگرد به تزا  یم ها تیدمحدو نیا نیتر مهم اش

 پژوهش نیا  ظمزظ نیهمچن  است شده مهرح ییها شبههها  و اعتبار آ  ییروابارۀ که امروشه در اشاره کرد
 قیتحق نیا اش حاصل یها داده تزا  یظم؛ بنابراین بزد محدود اشدهمی و دهم  یپا و یآمل آمزشا  داظش به تنها
به پژوهشگرا  آتی   داد میتعم یلیتحص مقاطع ریسا و مناطق گرید آمزشا  داظش ریسا به کامل نا یاطم با را
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 یها مصاحبه ماظند یرواتردادۀ  یورآگرد یها رو  و تر قیدق یریگ ظمزظه راهبردهای اش شزد یمپیشنهاد 
  کنند استفاده( باشد رواتر و دتریمف تزاظد یم یسن گروه نیا یبرا است داده ظشا  تجربه که) افتهیساختار مهیظ

 نیا مرتبط یها افتهی لیفراتحل به یآت پژوهشگرا  کیستماتیس مرور چند قالب در شزد یم شنهادیپهمچنین 
 اش ظزجزا  و کزدک متخصصا  و مشاورا  شناسا ،روا  شزد یم شنهادیپکاربرد ظی    اش جنب  بپرداشظد نهیشم
  کنند استفاده آمزشا  داظش در خشم جمله اش یشناخت روا  ظشاظگا  بهبزد یبرا مداخله نیا یها کیتکن

 منابع

و اضهرا   یبر کاهش پرخاشگر یگروه یدرماظ تیواقع ی(  اثربخش1399   ) ،یعیش ، و شف ،یش ، جعفر تبار، یاحمد
  27-14، 51 ،یرفتار علزش در نیظز یهاشرفتیپکزدکا  کار  

 دخت ر  آم زشا   داظ ش  یدآمو خزدکار یجاظیه میتنر یبر دشزار یگروه یدرماظ تیواقع ریتأث ی(  بررس1397   ) راخ،
  116-125 ،(1)4  یتیترب علزش و یشناس روا  مهالعات فصلنامه  دوش دوره
 درا م ا  یپرخاشگر کنترل بر خشم تیریمد یهامهارت آمزش  ریتأث(  1388  )ر ش ،یعابد و ، ش ملکپزر، ، س شظگنه،

  81-94 ،(14) 5 ی شناس روا  در ظز یهاافتهی  ییابتدادورۀ  یظاشنزا آمزشا  داظش
اهش اض  هرا  ک  ب  ر  یگروه   یدرم  اظ تی  واقع ۀزیر ش  یت  أث  (1384)  و سدرپزش  ا ،   ، ع دالور، ، ع ،یآب  اد عیش  ف

  21-34، (2)4  یشناسداظش و پژوهش در روا   ظزجزا  دخترآمزشا   داظش
  یپ یری و تعهد اجتماع تلزری اظتخا : رویکردی در جهت مسلزلیت(  1394  )شاده، ش یو شال  ،شاده، ش یالش ، ، عیصاحب

  2-14 ،(2)11  یشناسروا رویش 
 یاثربخش   س ه ی(  مقا1391  ، و دروگ ر، خ  )  ،یدی   ، وحع ،یص احب  ، ح  ش ،یاضیب ، ش جزاظبخت، ، ا ،یطرق یفرقاظ

 بهداشت اصزل یمجله  یرستاظیدب آمزشا بر ع ت ظفس داظش  یدرماظ تیواقعو  یرفتار یشناخت یآمزش  گروه
 180-172(، 2)14 ،یرواظ

پس ر مقه ع   آم زشا    داظ ش بر پرخاشگری و س اشگاری تحص یلی    یدرماظ تیواقع یاثربخش نیی(  تع1399  )ع ا ،یقادر
 را  ، ته1399آذر  ،شناسی دومین کنفراظس بین المللی علزش تربیتی روا متزسهه  

 یارآم د کش خزدیجا  و اف  ا یم هیبر تنر یگروه یدرماظ تیآمزش  واقع ی(  اثربخش1396) ش  ،یبهبزد و ،، ش یشیقر
  238-249(، 3)4  یالمت اجتماعس  آمزشا  دختر داظش یلیتحص

اظ ش د یپرخاش گر  کاهش بر یدرماظ تیواقع  یپا بر یریپ تیمسلزل آمزش  یاثربخش(  1390  )ی ،یفراهاظ یماستر
 داظشگاه  شناسی و علزش تربیتی روا  ۀداظشکد مشاوره  ارشد یکارشناسظام   ا یپا ساوه، شهر ییراهنما پسر آمزشا 
  ییطباطبا عالمه

  83-65، (5)3، یاخالق پ شک  مجل  ژظتیک رفتار و فرهنگ  (1388)اردکاظی، ع   شاده یمتزل
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